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V. 45          

Må 7/11   Fiskgratäng med tacosmak och nachotäcke samt potatis  

                 Svamp och linsgryta med potatis 

Ti 8/11     Pytt i panna med rödbetor 

                 Lasagnette med spenat och fetaost 

On 9/11   Sojafärssoppa med mjukt bröd och pålägg samt frukt 

                 Potatis och purjolökssoppa med mjukt brödpålägg samt frukt 

To 10/11   Palt med stekt fläsk Alternativ: Blodpalt 

                 Nudelwok med vegobitar 

Fr 11/11    Kycklinggryta med wokgrönsaker och cocosmjölk samt ris 

                 Krämig grönsaksgryta med ris 

 

V. 46         

Må 14/11   Köttbullar med sås och makaroner   

                  Ratatouillegryta med makaroner 

Ti 15/11    Citruskryddad kapkummel med remouladsås och potatis  

                  Medelhavsgryta med potatis 

On 16/11   Kycklingsoppa med mjukt bröd och pålägg samt frukt 

                  Broccolisoppa med mjukt bröd och pålägg samt frukt 

To 17/11    Tacobuffè med sojafärs, tortillabröd och nacho chips 

                   Tacobuffè med sojafärs, tortillabröd och nacho chips 

Fr 18/11     Korv Stroganoff med ris                

                   Sötsur vegogryta med ris 

 

V. 47 

Må 21/11    Spaghetti med köttfärssås  

                    Spaghetti med svampsås 

Ti 22/11     Ugnspannkaka med sylt och keso  

                   Rotfruktsmedaljonger med sylt och keso 

On 23/11    Leverbiff med sås, varma grönsaker och potatis 

                    Vegobullar med varma grönsaker och potatis 

To 24/11    Sejpanetter med spenatsås och potatis 

                   Ajvar relishgryta med potatis 

Fr 25/11      Kycklinggryta med curry och bulgur 

                    Veggiekorv stroganoff med bulgur 

 

V. 48 

Må 28/11   Ugnstekt korv med makaroner   

                   Bouletter med makaroner 

Ti 29/11    Köttsoppa med klimp, hårt bröd med ost och frukt 

                  Potatis och purjolökssoppa med hårt bröd och ost samt frukt 

On 30/11   Vegetarisk schnitzel med tzatziki och klyftpotatis 

                  Lins och svampgryta med klyftpotatis 

To 1/12     Pasta med laxsås 

                  Pasta med svampsås 

Fr 2/12      Chicken Futura med tortillabröd och nachochips 

                   Quorn Futura med tortillabröd och nachochips 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 49          

Må 5/12   Pasta med ost och skinksås 

                 Pasta med vegoskinksås 

Ti 6/12     Chili con carne med ris och mjukt bröd 

                  Pastagratäng med osttäcke 

On 7/12    Nudelwok med vegobitar, vitlöksdressing och sweet chili  

                  Rotfruktspytt med örter 

To 8/12    Fiskburgare med kall örtsås och potatismos 

                 Broccolibiffar med kall örtsås och potatismos 

Fr 9/12    Kycklingnuggets med sötsursås och ris 

                 Vegonuggets med sötsursås med ris 

 

V. 50 

Må 12/12   Lovdag 

                   Pan Pizza 

Ti 13/12     Raggmunkar med lingonsylt och keso 

                   Fusilligratäng med fetaost och spenat 

On 14/12   Cowboysoppa med mjukt bröd och pålägg samt frukt  

                  Broccolisoppa med mjukt bröd och pålägg samt frukt 

To 15/12   Litet Julbord 

                  Litet Julbord 

Fr 16/12     Pastagratäng med kebab 

                   Potatis och rotfruktsgratäng 

    

V. 51 

Må 19/12  Varmkorv och potatismos 

                  Vegobullar med potatismos 

Ti 20/12    Risgrynsgröt med mjukt bröd och pålägg samt frukt 

                  Blomkålssoppa med mjukt bröd och pålägg samt frukt 

On 21/12  Pytt i panna med rödbetor 

                  Lasagnette med spenat och fetaost  

To 22/12  Tex Mex biffar med sås och klyftpotatis 

                  Falafel med klyftpotatis 

Fr 23/12   Kökets val  

                  Fsk/fritids 

 

 

 

 

                Dagligen serveras; 

Mjölk, hårt bröd och bordsmargarin 

Salladsbuffé med varierande råkost efter säsong 

 

Med reservation för ev. ändringar 

 

 

 

 

 

 

 


